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Prijzen 2e halfjaar 2018
Botenlift :

incl. 21%BTW

Boot uit het water liften
Boot uit het water liften t.b.v. keuring
Boot liften t.b.v. transport
Onderwaterschip afspuiten met hoge druk

€ 14,85
€ 15,85
€ 17,90
€ 6,64

per lengte meter (boot wordt opgebokt op het terrein)
per lengte meter (boot blijft 1 uur in kraan hangen)
per lengte meter (boot uit water op wagen of andersom)
per lengte meter

€ 31,65

per keer (exclusief de arbeid)
zie uurtarief

Gebruik van kraan :
mast afhalen - mast opzetten - overige
lift werkzaamheden

Stalling :
Minimaal bedrag voor stalling
Ligplaats aan steiger (per week)
Boot tijdelijk op de kant (buiten) per week
Boot tijdelijk op de kant (binnen) per week
Masten stalling (buiten) per 6 maanden

€ 84.66
€ 8,66
€ 8,66
€ 15,85
€ 8,66

per lengte meter (L.O.A.)
per lengte meter (L.O.A.)
per lengte meter (L.O.A.)
per lengte meter (L.O.A.)

€ 23,00

per m2 (grootste L X B)

Winterberging :
Buitenberging
De winterberging bestaat uit:
-het uit en in het water liften van uw schip
-onderwaterschip afspuiten
-opbokken van uw schip

Uurtarief :
Diensten en werkzaamheden worden door
Stevens Nautical b.v. uitgevoerd tegen een
uurtarief van:
Arbeid
Draaiuur

Voor werkzaamheden op zaterdag geldt een toeslag van 50%
Slechts in noodgevallen wordt er op zondag en op avonden gewerkt,
hiervoor geldt een toeslag van 100%

€ 66.55
€ 82,00

per uur met een minimum van een kwartier.
per uur met een minimum van een kwartier.

Gebruik Sjofel, Heftruck of Service Boot :
Bij gebruik van deze diensten wordt altijd de chauffeur / schipper apart berekend (zie uurtarief).
Met een minimum van een kwartier.
€ 20,91
per kwartier

Minimalen bedragen:
Minimaal bedrag winterstalling :
Minimaal bedrag lifting :
Minimaal bedrag liften van mast :
Minimaal bedrag Sjofel of heftruck :
Minimaal bedrag service boot :

€ 350,00
€ 121,00
€ 121,00
€ 37,00
€ 205,00

per periode
per lifting
per lifting
voor het eerste kwartier (incl. chauffeur)
voor het eerste uur (incl. bemanning)

Stevens Nautical V.O.F. levert volgens :
“Algemene consumenten aannemings-, leverings - en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI),
een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie, zetelende te Nieuwegein.
Deze tekst geldt vanaf 1 oktober 2014 en is onder nummer 177/2014 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht..”
Aan deze prijzen kunnen geen rechten ontleend worden, van welke aard dan ook.
Prijzen zijn onder voorbehoud en vergankelijk tot en met de aangegeven datum
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